JUNTA DE GOVERN LOCAL 14/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 21 D'ABRIL DE 2015

Hi concorren els regidors següents:
Montserrat Jimènez Molina

Miguel Sánchez Laguna (2 de 2)
Secretari accidental
Data Signatura: 29/04/2015
HASH: 44e1b1fa779fc5f2c772947793160c85

Antonio Sabariego Guerrero
Excusen la seva assistència el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno i la senyora
Raquel Gracia Peral.
La Corporació està assistida pel secretari accidental Miguel Sánchez Laguna, que
dóna fe de l’acte.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució de la Junta de Govern Local,
atès que es compleix l’assistència mínima d’un terç del nombre legal de membres, el
President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el
següent ordre del dia:
1. Acta de la sessió anterior
2. Documents comptables (expte. 1017/2015)
3. Contracte menor de serveis de prevenció i control higienico sanitàries
de les Instal·lacions Esportives Municipals (expte. 394/2015)
4. Temes d'urgència
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Es llegeix i s’aprova l’esborrany de l’acta ordinària de la sessió que va tenir lloc el dia
15 d'abril de 2015.
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La Junta de Govern Local, quan son les onze hores i trenta minuts, es reuneix, a la
sala de sessions de l’edifici de l’Ajuntament, en sessió ordinària, presidida per
l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.

Nombre : 2015-0015 Data : 29/04/2015

Badia del Vallès, 21 d'abril de 2015

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Eva María Menor Cantador (1 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 29/04/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

(expte. 1016/2015)

2.

DOCUMENTS COMPTABLES

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1017/2015, relatiu a l’aprovació de documents comptables.
II. Relació de Fets

184 i 185 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
53 i 56 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
52 i següents del RD 500/1990 de 20 d'abril, que desenvolupa el capítol I del Títol 6è
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals.
19 i següents de les bases d’execució del pressupost vigents.
2n. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan pel Decret
d’Alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar l’autorització i el compromís de despeses, fases D i AD, per un import
total de 4.069,55 €, segons es detalla a la relació núm. 12/2015, adjunta.
Segon. Aprovar l’autorització, compromís de despeses i el reconeixement
d’obligacions, fases O i ADO, per un import total de 84.118,79 €, segons es detalla a
la relació núm. 22/2015, adjunta.
3. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I CONTROL HIGIENICO
SANITÀRIES DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 394/2015, relatiu a serveis de prevenció i control higienicosanitaris
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1r. D’acord amb els articles:
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III. Fonaments de dret

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En data 16 d’abril de 2015 s’ha procedit a la fiscalització prèvia i comptabilització
provisional dels documents comptables, tramesos pels diferents serveis municipals
gestors de les despeses, inclosos a les relacions adjuntes.

de l'aigua i aire a els instal·lacions esportives i piscines municipals.
II. Relació de Fets
Per informe dels serveis gestor de 16 d'abril de 2015, s’acredita la necessitat, idoneïtat
i eficiència d'aquest expedient de contractació en atenció a l'acompliment de les
condicions higiènicosanitàries i controls periòdics establerts per la normativa estatal i
autonòmica d'aplicació.

2r. D’acord amb el que es disposa a l’article 10, 22, 23, 111, 138 i concordants del RD
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic; i de conformitat amb les facultats delegades en aquest òrgan pel
Decret d’alcaldia número 507/2011, de 22 de juny.
Per tot això, s'acorda:
Primer. Aprovar el contracte menor de serveis de prevenció i control higienicosanitaris
de l'aigua i aire en els instal·lacions esportives i piscines municipals, amb l'empresa
JUAN SUÑE, S. A.
Segon. El contracte s’executarà de conformitat amb el següent règim i condicions:
a) Objecte: serveis de prevenció i control higienicosanitaris de l'aigua i aire en els
instal·lacions esportives i piscines municipals.
b) Vigència: De l'1 de gener a 31 de desembre de 2015.
c) Preu del contracte i IVA aplicable: 3228,70 euros nets, que es corresponen a:
2.906,20 € nets i 610,06 € d'IVA pel control del complex esportiu; i i de 322,50 € nets i
67,725 € d’IVA del control de la piscina d’estiu de les instal·lacions esportives, que
aniran respectivament a les partides que desprès s'indiquen.
d) Condicions econòmiques i forma de pagament: Facturació fraccionada, prèvia
presentació de les corresponents factures d'acord amb el calendari de prestacions
establert.
e) Obligacions del contractista: Les derivades de la normativa sectorial i específica
citada d'aplicació i l'oferta presentada pel contractista amb el calendari establert de
prestacions i analítiques a realitzar, en tot allò que no s'oposi a la normativa sectorial i
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2n. Obra a l’expedient administratiu l'informe de secretaria i la fiscalització de la
intervenció municipal.
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1r. Aquesta contractació resta sotmesa a allò previst al Decret 95/2000, de 22 de
febrer, de normes sanitàries a les piscines d'ús públic, el RD 724/2013, de 27 de
setembre sobre criteris tècnics i sanitaris a les piscines; i la resta de normativa
específica d'aplicació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

III. Fonaments de dret

contractual aplicable.
f) Règim jurídic: Per la naturalesa administrativa d’aquest contracte menor, en tot allò
no previst serà d’aplicació el RDL 3/2011, de 14 de novembre i la resta de legislació i
normativa de desenvolupament.
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Nombre : 2015-0015 Data : 29/04/2015

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, alcaldessa, Eva
María Menor Cantador, aixeca la sessió essent les dotze hores, el qual, com a
secretària municipal, en dono fe.
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Quart. Notificar el present acord a l'empresa Juan Suñe, sa. i donar compte als serveis
econòmics municipals.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD),
per l’objecte i import assenyalats per al complex esportiu i la piscina d'estiu, amb
càrrec a la partides 0503 3421 22199 i 0503 3422 22199, respectivament del
pressupost general vigent.

